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Přinášíme Vám přehled aktuálních novinek v obci Božanov.
Pokud nemáte zájem o zasílání tohoto elektronického zpravodaje obce Božanov, sdělte nám to na e-mail
uvedený v dolní části zpravodaje.

Z radnice
Realizace školní zahrady spěje ke svému závěru. Stavební firma osazuje zahradu herními prvky a
dokončují se zemní práce. Většina dřevěných prvků je z akátového dřeva, které nepodléhá hnilob ě, a je
známé svou dlouhou životností. I přes rychle probíhající práce si děti z mate řské školy užijí zahrady až na
jaře příštího roku, kdy dojde k zatravnění pozemku. Oplocení pozemku provedou zam ěstnanci obce
pravděpodobně na jaře příštího roku.
Obec Božanov vyhlásila poptávkové řízení na projekční práce pro realizaci p řestavby budovy bývalé
mateřské školy na bytový dům. Realizace přestavby by mohla začít na podzim p říštího roku. P ředpokládá
se vznik čtyř až šesti bytových jednotek. Obec si od tohoto kroku slibuje, že se ji poda ří udržet více
mladých lidí v naši obci.
Obec Božanov vyhlásila poptávkové řízení na vyhotovení zjednodušené studie na realizaci
rekonstrukce bývalé restaurace U Oldy. Vzniknout by zde mohlo nap říklad ubytování pro návšt ěvníky
obce a malá provozovna drobného občerstvení. Výsledný návrh posoudí zastupitelstvo obce.
Člověče, nezlob se!
TJ Sokol Božanov a obec Božanov pořádají tuto sobotu 17. 11. 2018 od 14 hodin dětský turnaj ve
stolní hře Člověče, nezlob se! V Restauraci na Křižovatce v Božanově. Tak jako každý rok, bude každý
účastník turnaje odměněn cenou a dostane i nápoj zdarma! Všichni jste srdečně zváni.

Hubertská zábava a zvěřinové hody
Sobota 24. 11. 2018 bude ve znamení myslivosti. Od 11 hodin budou v Restauraci na Křižovatce
probíhat zvěřinové hody a budou se zde vydávat vybrané pochoutky ze zvěřinového masa. Večer od
20 hodin bude na sále OD probíhat Hubertská zábava, kterou pořádá místní myslivecký spolek. M ůžete se
těšit na Slaveňáky a bohatou tombolu.

Silvestr 2018
Již teď si můžete rezervovat místa na oslavu Silvestra 2018, který po řádá Restaurace na K řižovatce v
Božanově. Silvestrovské menu činí 250,- Kč, od 19 hodin bude uzavřená společnost a hudba je zajištěna!

Mikulášská nadílka
Chcete, aby letos i k Vám dorazil Mikuláš se svou družinou? Pokud máte zájem, návšt ěvu čerta,
Mikuláše a anděla můžete objednávat na obecním úřadě, v Restauraci na Křižovatce či na číslech 732 781
068 nebo 491 528 121.
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